
  

  اإلعالم لوسائل موجهة رسالة
- 2012(فوجي  تأسست التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المجازین المقصیین من الترقیة بالشھادة

) أستاذ وأستاذة 6000منذ ما یزید عن سنتین، للدفاع عن فئة من الشغیلة التعلیمیة (أزید من  )2013
لمرسوم ستند إلى االم  2013مارس  13الصادر في  1328.13طالھم الحیف جراء القرار الوزاري 

الترقي المباشر إلى السلم العاشر دون قید أو الذي یقصیھم من   ،2011نونبر  25الصادر في  2.11.623
الالحقة  واألفواج )2008/2009/2010/2011أسوة باألفواج السابقة (، إداريشرط بأثر رجعي مالي و

  .)2 (الرتبة 10 مباشرة في السلم ةرتب) المربیة والتكوینن الجدد من المراكز الجھویة لمھن التیجو(الخر

مجموعة من المحطات النضالیة منذ  ، خاضت التنسیقیة الوطنیةا على نھج النضال الشریفسیرً و
اجھتھا بسیاسة لكن الحكومة  و .حضاریةتخللتھا أشكال سلمیة و أیام شھریا) 4إلى  3السنة الماضیة (

  .2013نونبر  19لدخول في إضراب مفتوح منذ سیقیة لالتندفع  ذان الصماء ممااآل

یوم من االعتصام بالرباط تعرض فیھ األساتذة المجازون ألبشع  100وبعد مرور أزید من  
معتقال  42مصاب و 200تدخالت أسفرت عن  5(أزید من من قبل قوات األمن  التدخالت الھمجیة

(االقتطاعات غیر  التي تھدد بھا الوزارة الوصیة ایةاإلدر، إضافة إلى التعسفات )متابعین في حالة سراح
وفي ظل تعنت الحكومة والوزارة ، والعزل...) األجرةالتھدید بتوقیف  - االنقطاع عن العمل -  المشروعة

 2014ینایر  31الصادرة بتاریخ  14X012الوصیة التي قامت مؤخرا بإصدار المذكرة الوزاریة رقم 
(لكونھا تجھز على مطلب الترقي بالشھادة الجامعیة،  ، التي عرفت عزوفا تاماالمنظمة للمباراة المشبوھة

وتقرصن األثر الرجعي المالي واإلداري، وتحكم على األساتذة بالتشتت األسري عبر توظیفھم وتعیینھم 
تبقى  وأمام الصمت الرھیب للنقابات "األكثر تمثیلیة" وعموم الشغیلة التعلیمیة وتخلیھا عما، من جدید...)

من مكتسبات، وفي غیاب أي حوار جاد ومسؤول مع الجھات المعنیة لرفع الحیف والظلم واإلقصاء عن 
، راسلت التنسیقیة الوطنیة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأیده من أجل التدخل األساتذة المجازین

  بإعطاء أوامره السامیة إلنصاف ھذه الفئة وطي الملف بصفة نھائیة.

لفئة المقصیة، فإن التنسیقیة مستمرة في نضاالتھا السلمیة ي انتظار إیجاد حل منصف لھذه اوف
والحضاریة، وتدعو مناضلیھا إلى المزید من الصمود والثبات حتى تحقیق جمیع مطالبھا العادلة 

  .المجازین صامدة دیمقراطیة مستقلة األساتذة والمشروعة. وعاشت وحدة
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